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PDR 2020: Novas condições para acções 3.2.1 e 3.3.1: Voltar

Foi publicada a 30 de Novembro, em Diário da República, a Portaria n.º 301-B/2016, que define as alterações ao regime 
de aplicação da acção 3.2.1 (Investimento na exploração agrícola) e da acção 3.3.1 (Investimento na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas), ambas da medida 3 (Valorização da produção agrícola). Esta portaria surge no 
âmbito da reprogramação do Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020, levada a cabo pelo Ministério da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

As alterações referenciadas na portaria surgem «com o objectivo de assegurar ajustamentos necessários a uma maior 
eficiência na operacionalização de várias das suas [do PDR 2020] medidas, nomeadamente no que respeita aos critérios 
de elegibilidade e às obrigações dos beneficiários», refere o documento. Assim, na portaria aproveita-se «para clarificar 
alguns conceitos e regras previstas na Portaria n.º 230/2014, de 11 de Novembro, referentes à determinação do tipo e 
nível de apoio a conceder, modificando-se as majorações para efeitos de atribuição de taxa, bem como os limites da sua 
atribuição, por forma a tornar o programa mais eficaz».

Por exemplo, na acção 3.2.1, o tipo de apoio por beneficiário era de subsídio não reembolsável até dois milhões de euros 
e de subsídio reembolsável acima dos dois milhões de euros; com a nova portaria o tipo de apoio por beneficiário será, 
para um máximo de cinco milhões de euros de investimento elegível no período de vigência do PDR 2020, de subsídio não 
reembolsável até 700.000 euros de investimento elegível e de subsídio reembolsável para a parte do investimento elegível 
acima dos 700.000 euros.

Outro exemplo, na acção 3.3.1: as majorações para membros de organizações de produtores foram “substituídas” por um 
nível de apoio de 10 pontos percentuais para projectos promovidos por organizações ou agrupamentos de produtores e 
de 20 pontos percentuais para investimentos a realizar pelas organizações ou agrupamentos de produtores no âmbito de 
uma fusão.

Pode consultar aqui a portaria. (  )

Já foram abertos os concursos para estas duas acções, contando com um montante global de 80 milhões de euros.

No seguimento da reprogramação do PDR 2020, na medida 3 ainda falta publicar as alterações ao regime de aplicação da 
acção 3.1.1 (Instalação de jovens agricultores) e da acção 3.2.2 (Pequenos investimentos).

http://www.flfrevista.pt/file/2016/12/portaria.pdf

Fonte: Frutas, Legumes e Flores



Pag. 4
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Horticultura «duplicou» organizações de produtores na última década: Voltar

O primeiro-ministro disse este fim de semana em Peniche que no setor hortofrutícola são 28% os agricultores 
que integram organizações de produção, que duplicaram de número e têm contribuído para o crescimento da 
agricultura portuguesa.

«O setor hortofrutícola mais do que duplicou a sua organização de produtores. Em 2005 eram 10% os 
produtores organizados e são agora 28%», disse António Costa.
Estas estruturas, defendeu o primeiro-ministro, contribuíram para o «crescimento sustentado» da agricultura 
na última década, por isso têm um «papel crescente e notável», afirmou.

Trata-se de um setor que tem vindo a fazer «um esforço de internacionalização», com as exportações a valerem 
1200 milhões de euros por ano, representando 23% das exportações agrícolas.
Até 2020, o Governo e o setor querem chegar aos dois mil milhões de euros em exportações.
O primeiro-ministro falava durante os 25 anos da organização Horta Pronta, no concelho de Peniche.
«É um bom exemplo da forma como os agricultores têm sabido encontrar uma melhor forma de se 
organizarem, para garantirem a concentração da oferta interna, para melhorarem o acesso aos mercados, 
racionalizarem recursos e proveitos e encontrarem melhores condições para acederem aos mercados 
externos», declarou.

A Horta Pronta fatura por ano 15 milhões de euros, tem uma centena de produtores associados e uma área de 
produção de 600 mil hectares.

Fonte: Agronegócios
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Louricoop celebra 40 anos de existência: Voltar

A 10 de Dezembro de 1976 foi assinada a escritura de constituição da Louricoop, por 20 sócios fundadores. 
Alguns meses depois, a 1 de Setembro de 1977, esta entidade deu início à sua actividade, que foi evoluindo ao 
nível dos produtos abrangidos – com a batata a tornar-se, desde a década de 1990, o principal hortícola 
produzido e comercializado por esta organização de produtores –, dos serviços, do âmbito de actuação e da 
estrutura.

A Louricoop – Cooperativa de Apoio e Serviços do Concelho da Lourinhã, CRL festejou, a 10 de Dezembro 
último, no seu tradicional jantar de Natal, o início das celebrações dos 40 anos da sua constituição. No evento, a 
propósito do 40.º aniversário, foram recordados vários momentos da vida da «família Louricoop», os 
fundadores, os órgãos sociais desta entidade ao longo dos anos, as actividades a que esta organização de 
produtores se dedica, os serviços que presta e a sua «capacidade dinamizadora e associativa».

António Gomes, actual director-gerl da Louricoop, afirmou no jantar que «hoje temos uma cooperativa que é 
reconhecida ao nível nacional» e que «está dentro das melhores do País». «O sucesso da Louricoop, que 
começou com os seus fundadores, é o resultado do esforço dos agricultores, que deram as mãos e que a têm 
levado ao colo.»

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Agricultura biológica: Porto Santo é cada vez mais aposta regional:
Voltar

Elementos das equipas técnicas da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP) deslocaram-se a 5 de 
dezembro ao Porto Santo, na Madeira, no sentido de dar sequência à aposta da tutela em dar apoio de 
proximidade para uma melhor garantia de qualidade da produção.
Humberto Vasconcelos delega na Direção Regional de Agricultura o trabalho de apoiar a redinamização da 
agricultura praticada na ilha, pelo que estarão no campo três técnicos para contacto direto com agricultores 
locais.

Para além de prestarem a ajuda técnica, nesta deslocação, os peritos da SRAP irão debruçar-se sobre a 
viabilidade de novos projetos a serem implementados pelos agricultores locais.
Segundo fez saber Humberto Vasconcelos, este ano já se fizeram deslocar ao Porto Santo vários técnicos, numa 
clara aposta de apoio de proximidade.
«Há exemplos claros da superior qualidade da produção quando os agricultores são devidamente 
acompanhados», assegura.

«O Porto Santo, pelas suas características, deve ter um acompanhamento de proximidade cujo resultado final é 
uma melhoria na qualidade do produto final», acrescentou o secretário regional, apontando como exemplo o 
vinho recentemente apresentado, que teve o apoio técnico do IVBAM.
«Temos grandes desafios para o Porto Santo, especialmente para a agricultura biológica, e isso só será possível 
se houver, de facto, um investimento no apoio de proximidade», disse Humberto Vasconcelos.
Neste procedimento, a SRAP trabalha em comunicação constante com a Direção Regional para a Administração 
Pública do Porto Santo, no sentido de identificar e resolver possíveis situações que digam respeito não só à 
agricultura local, mas também à pecuária e pescas.

Fonte: Agronegócios
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Voltar

Esperado com ansiedade pelos agricultores portugueses, especialmente pelos mirtilicultores que têm 
problemas com pássaros, chegou finalmente a Portugal, o primeiro Agrilaser, da empresa Agriminho.
Este equipamento dissuade a presença de aves nos pomares pela ação de um potente laser verde que pode 
chegar aos 500mw e mais de 2km de alcance.
A luz verde é vista pelas aves como sinónimo de um “sólido” e a natureza compacta do feixe de luz do laser faz 
as aves acreditarem que se trata de um cilindro que se aproxima e as leva a assustar-se.

O Agrilaser é produzido na Holanda pela Birdcontrol, e não tem qualquer paralelo a nível mundial.

Apesar de a principal aplicação ser a agricultura, o agrilaser tem sido instalado em diversos aeroportos, em 
portos, plataformas petrolíferas, e telhados de edifícios. Só em 2015 foram instalados na Europa cerca de 400 
equipamentos, o que é reflexo da confiança que esta tecnologia tem merecido.
O Agrilaser pode dissuadir a presença de aves nos pomares com uma eficácia mínima de pelo menos 80%, 
sendo especialmente eficaz em aves de maior porte e em bandos.

E no dia 6 de dezembro foi instalado em Portugal o primeiro equipamento, tendo sido um pomar de mirtilo em 
Arcos de Valdevez o pioneiro, tendo podido confirmar a imediata dispersão das aves que se encontravam no 
pomar.
De acordo com as expectativas, pomares superiores a 5.000 metros terão nesta alternativa, uma opção que não 
lesa o ambiente, não tem impacto ambiental, nem estético na paisagem, seguro, e mais económico do que a 
instalação de redes. Contudo, a eficiência será diferente consoante a localização, época do ano e espécie de 
ave.

Fonte: Agrozapp
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Voltar

Diploma procede à primeira alteração à lei de 2013 que regula a distribuição, venda e aplicação de pesticidas que têm 
como ingrediente ativo o glifosato.

Não chegou a haver maioria para aprovar o fim do uso do glifosato — nem entre os partidos da Assembleia da República 
nem entre os 28 Estados-membros da União Europeia. Agora, o Governo português avança com um projeto de decreto-lei 
para alterar a legislação existente desde 2013 que, na prática, passa a proibir este tipo de produtos, que contêm o 
glifosato, em locais públicos.
Se o diploma avançar tal como está, o uso de pesticidas com glifosato será proibido nos “jardins infantis, jardins e parques 
urbanos de proximidade e nos parques de campismo", mas também "nos hospitais e noutros locais de prestação de 
cuidados de saúde ou lares e residências para idosos", nas escolas e estabelecimentos de ensino, sendo a excepção os 
dedicados às ciências agrárias.
O diploma procede à primeira alteração à lei de 2013 que “regula a distribuição, venda e aplicação de pesticidas para uso 
profissional, e define os procedimentos de monitorização à utilização desses produtos”. E estabelece que “a aplicação” de 
herbicidas deste tipo apenas pode ser utilizada em circunstâncias especiais: quando não houver “meios e técnicas de 
controlo alternativos” ou “quando se esteja perante um risco para a agricultura, floresta ou ambientes naturais".

Nestes casos, estabelece o diploma, deve ser dada preferência aos produtos “cuja utilização é permitida em modo de 
produção biológico”, produtos “de baixo risco ou que apresentem baixa perigosidade” e que “não exijam medidas 
particulares de redução do risco para o homem ou o ambiente”.

Efeitos nocivos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras agências da ONU referiram, em Maio deste ano, ser pouco provável o 
glifosato — o ingrediente ativo da fórmula de alguns herbicidas — provocar cancro, como defendem organizações para a 
defesa do ambiente. Nas discussões deste ano no Parlamento sobre o uso do glifosato, não houve consenso acerca dos 
estudos científicos publicados sobre os eventuais efeitos nocivos do herbicida na saúde humana.
Em Maio, na discussão parlamentar de uma proposta do Bloco de Esquerda chumbada na Assembleia com os votos 
contra da direita e dos comunistas, para proibir a aplicação de produtos que contêm glifosato, o ministro da Agricultura, 
Luís Capoulas Santos, disse estar globalmente de acordo com as medidas apresentadas pelos bloquistas e anunciou que o 
Governo preparava legislação que ia no sentido dessa proibição.
Nesse mesmo mês, a Comissão Europeia concluiu que "os Estados-Membros não estavam preparados para assumir a 
responsabilidade por uma decisão sobre esta substância ativa". E na véspera de expirar a licença para utilização deste 
herbicida, cuja utilização foi aprovada em 2002 na União Europeia, decidiu prolongar por ano e meio a licença de uso do 
glifosato até 31 de Dezembro de 2017.

Fonte: Público
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A colheita do pepino pode ser muito mais eficiente através do uso de robôs autónomos.

O Instituto Fraunhofer para os Sistemas de Produção e Engenharia (Fraunhofer IPK) e o Instituto de Técnologia 
Agrícola e Bioeconomia de Leibniz (ATB) comprometeram-se a desenvolver essa solução, que juntamente com 
os parceiros da “Catch” project  arrancaram na passada terça-feira.
O Instituto de  pesquisa de Potsdamer partilhou que eles estão a trabalhar com o objetivo de desenvolver 
máquinas autónomas capazes de, em qualquer condição atmosférica, reconhecer, colher e guardar, pepinos 
maduros.
Para atingir este objetivo vai ser desenvolvido um robô com braços múltiplos que pode vir a ser útil noutros 
trabalhos agrícolas. De acordo com a ATM, o produto final deverá ser eficiente e viável economicamente.
A colheita de pepinos é bastante dispendiosa devido ao uso intensivo de mão-de-obra e caso não surja uma 
solução tecnologicamente viável na Alemanha, a cultura do pepino poderá deixar de ser rentável.
Heinz Peter Frehn da GurkenhofFrehn afirma que a cultura do pepino encontra-se em rápido declínio. Do ponto 
de vista da ATB, para além do fator tempo, existe também a necessidade de desenvolver algo que permita 
também elevar o standard de qualidade.
“A colheita de pelo menos 13 pepinos por minuto será o nosso objetivo”, explica Jelena Sudilovic, uma 
participante do projeto deixando também a ideia de que a qualidade do fresco não deverá ser de todo afetada 
pelo processo mecânico de colheita.

Para mais informações sobre o projeto Catch clique no link: http://catch-echord.blogspot.pt/

Voltar

Fonte: Freshplaza
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Voltar
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Simpósio sobre Qualidade e Segurança de hortícolas, na 
Fruit Logistica, Berlim, 7 de Fevereiro de 2017.

Consulte a nota de imprensa em anexo no final deste boletim.

  

24H AGRICULTURA SYNGENTA

A edição de 2017 das 24H AGRICULTURA SYNGENTA decorrerá a 1 e 
2 de Abril, na Escola Superior Agrária de Coimbra. São esperados 150 
alunos do ensino superior agrícola de todo o país para pôr à prova 
conhecimentos, atitudes e competências.

As 24H AGRICULTURA SYNGENTA são uma competição formativa 
organizada pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH), a IAAS 
Portugal -Associação Internacional de Estudantes de Agricultura e a 
Sfori, destinada aos futuros engenheiros agrónomos para demonstrar 
as competências exigidas aos profissionais no mundo moderno. 

Na edição de 2016 participaram 30 equipas, compostas por alunos 
oriundos de universidades e escolas superiores agrárias, desde  Trás-
os-Montes até ao Algarve. As 24 horas consecutivas de competição 
consistem em exigentes provas teóricas e de campo que simulam 
situações técnico-científicas na área da Agricultura, devendo os 
concorrentes encontrar soluções para problemas técnicos e de gestão 
de uma exploração agrícola, numa lógica de criação de valor nas 
organizações.

Mais informação e Inscrições em 

VÍDEO EDIÇÃO 2016

http://24horasdeagricultura.sfori.com/

https://www.youtube.com/watch?v=a63wwrOw3RM

Eventos:
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Potsdam, 13  December  2016 
 
 

P r e s s  i n f o r m a t i o n  

 
Fruitful dialogue  

FRUTIC Symposium during FRUIT LOGISTICA 2017  
 
With over 50 scientific contributions, the international FRUTIC Symposium on 7 
February 2017 offers the ideal platform for discussions among experts from the field 
of research and the fresh product sector. The event will focus on innovations and new 
technologies to promote the quality and safety of fruit and vegetables. This will be the 
first time the international scientific meeting is held in association with FRUIT 
LOGISTICA, the leading trade fair for the international fresh produce industry.  
 
The 10th international FRUTIC Symposium, focussed on the quality and safety of fresh 
horticultural commodities, is being held at the CityCube Berlin on 7 February 2017, the day 
before the opening of FRUIT LOGISTICA. Keynote speakers will include leading international 
experts, such as Prof. Dr. Hidemi Izumi of Kindai University (Japan), Prof. Dr. Maria Isabel 
Gil of the Spanish National Research Council in Murcia (Spain) and Prof. Dr. Christopher 
Watkins of Cornell University (USA).  

The topics addressed will include technological developments in production, harvesting and 
post-harvest processing as well as in quality controls for fruit, vegetables and nuts. Among 
other aspects, the sessions will deal with how pre-harvest conditions influence the post-
harvest quality, non-destructive methods of determining quality, and the targeted post-
harvest treatment of fruit and vegetables. Innovative packaging and storage concepts will 
also be presented, such as new processes for sensor-supported quality monitoring, and an 
approach for optimising packaging and storage systems based on mathematical modelling. 
In the field of product safety, the programme will include technologies for fresh-cut products 
and the use of plasma-based decontamination processes. 

Scientists will also present their topics during the subsequent three days of the FRUIT 
LOGISTICA trade fair, in both the Fresh Produce Forum and the Future Lab. 

FRUTIC not only provides a platform for researchers and practitioners to engage in energetic 
technical discussions about current trends and new developments; it's also about exploring 
further areas of research needed in the industry. 

The FRUTIC Symposium is organised jointly by the Leibniz Institute for Agricultural 
Engineering and Bioeconomy (Germany) and the University of Foggia (Italy) in cooperation 
with the FRUIT LOGISTICA.   
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FRUTIC is a series of international scientific conferences, the first of which took place in 
Israel in 1983. Over the years, FRUTIC has developed into an important platform for the 
development and application of technologies for fruit, vegetable and nut production, bringing 
together leading researchers from around the globe. Its new venue will now also attract 
representatives from the industry.  

Registration details and further information about the FRUTIC Symposium are available at 
http://frutic.atb-potsdam.de   

Contact:  Helene Foltan  –  Public Relations  
 Tel.: +49 (0)331 5699-820, E-Mail: presse@atb-potsdam.de  

 Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) 
 Max-Eyth-Allee 100, 14469 Potsdam, Germany 
 www.atb-potsdam.de 

http://frutic.atb-potsdam.de/
mailto:presse@atb-potsdam.de
http://www.atb-potsdam.de/
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